
Pokyny pre autorov 

1. Na publikovanie do časopisu ZDRAVOTNÍCKE ŠTÚDIE sa prijímajú len pôvodné, aktuálne, 
vedecké a odborné práce, ktoré neboli nikde publikované ani zaslané inej redakcii na uverejnenie.  

2. Príspevky sa prijímajú v slovenskom, českom, anglickom a poľskom jazyku. Súhrn (Summary) a 
kľúčové slová (Key words) sa vždy požadujú v anglickom jazyku.  

3. Pri vedeckých článkoch sa vyžaduje štruktúrovaný súhrn: Ciele/Objectives; Materiál a 
metodika/Material and methods; Výsledky/Results; Závery/Conclusion.  

4. Pri odborných článkoch sa uvádza jednoduchý súhrn.  

5. Odporúčaný rozsah príspevku je 6 strán formátu A4. Pri písaní jednotlivých častí príspevku je 
potrebné použiť textový editor Microsoft Word, typ písma Times New Roman, riadkovanie násobky 
1,2 a dodržiavať nasledujúcu schému:  

• Názov - 15 bodové písmo, tučné, zarovnané na stred.  
Meno a priezvisko autora (spoluautorov) - 12 bodové tučné písmo, zarovnané na stred.  
Pracovisko (univerzita, škola, ...., iné, mesto) – 10 bodové, normálne písmo, zarovnané na stred.  

• Súhrn - 9 bodové normálne písmo, rozsah 3-5 riadkov.  

• Kľúčové slová - 9 bodové normálne písmo.  

• Text príspevku - 10 bodové normálne písmo.  

• V závere článku autor uvedie kontaktný údaj prvého autora - meno a priezvisko, tituly, adresu 
pracoviska, telefónne číslo a e-mail - 10 bodov.  

6. Okraje stránky zhora musia byť nastavené na 25 mm, okraje stránky zdola na 15 mm. Okraje zvoliť: 
vnútorný 10 mm, vonkajší 15 mm.  

7. Obrázky, grafy a tabuľky, ktoré sú súčasťou dokumentu, sa číslujú priebežne arabskou číslicou (nie 
poradovým číslom). Označenie napr. Tabuľka 1 alebo Tab. 1 sa uvádza nad tabuľkou od ľavej 
zvislice; označenie napríklad Obrázok 1 alebo Obr. 1 sa píše pod obrázok vľavo. Graf sa popisuje 
rovnako ako obrázok.  
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8. Fotografie na publikovanie môžu byť farebné s rozlíšením 300 dpi.  

9. Rovnice písať v editore rovníc Microsoft Word. Musia byť číslované, pričom čísla je potrebné písať 
v oblých zátvorkách so zarovnaním na pravý okraj stĺpca.  

10. Literatúra použitá v príspevku musí byť úplne a presne označená a citovaná podľa STN 01 0197 
(ISO 690) „Bibliografické odkazy“.  

11. Na každý zaslaný príspevok budú vypracované 2 recenzné posudky. Na základe recenzných 
posudkov redakčná rada rozhodne o jeho zaradení na publikovanie. Príspevky budú po recenzii 
zaslané na korektúru autorom. Za jazykovú úroveň príspevkov plne zodpovedajú autori.  

12. Pri oznamoch a informačných článkoch z podujatí sa nepožaduje recenzný posudok.  

13. Text príspevku je potrebné zaslať v elektronickej podobe e-mailom na adresu:  

vladimir.littva@ku.sk.  

14. Uzávierka prijímania článkov do časopisu pre dve čísla v roku je 15. marca a 15. septembra.  
 


